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Gh ప ల]Vను. టైమ# చూHI0 అOదు గంటలOంి. ఒళXం Vెమటల(

పట}Kనట Oంి.
మనసం కలవరం Vెంింి. ఆ కల -జ¢-జ¢ల( పకhన {ే <Pను Vేయ mన
పనుల( Yాను Vేసు 4ాల-{ిం=ంి. అసల( ఇపeడ[ <  వయసుm
ం=YEOంద-...డబkౖ6 lండ[ సంవతmాల( {ద వయHIi ాదు. క;సం ఇం 4
పేళXO< ఉంటqనన) 9మ^ ఉ<)ను. <క( డయబట£సు,.{ి. తప| {ద
Vెపe 4వ mన Sాల]i ల]వ_. ఇంతమ-  <Pను <RలSTల3 YE<? స <
అ<లHిసుm పకhన {టK } ఈ <RలSTల3 Vెయ mన ' things to do' సుK
తయర!Vే మ- <¤ట Yాడ[,{ను)^ l అయMను.

1. మ#ందుా < ¥ౖ<<Rmసుm వరhవ_¦ Vేసు 4ా క. ఆ§ లౖను బqMంక(
బqలనుm Vె¨ VేHI0 12,646 లర! కనపంి.
2. < ఫyM<Rరల(h పేళX Gwతbª స లం Q<)ను ాబట}K ఆ ఖర! త«ంి. ా; <
ా¥ి§ క(,- iద పyల ెకష§ క(,HిbcAట£ ాళX V¬ల( అ;) క {ిే ఎంత
ల]ద<) 1500 నుం= 2000 లర  ా అవ+చు.
3. lండ[,మడ[ ఫyM<Rర® స¬+H ాళX G ా® VేHి Qటzష§ ల( అడా .అల
ా¥ి§ బqక(m,పyల ెకష§ క( ఆరg ¯ ఇా+ .
4. bcOలర!m lా ఉం=ే అ2 ¥ి® VేHి ద«ర ాళXంద ° YEసుK Vే/0 ార! ఎవS
ఒకళX.
5. <క(, 2 యం

క( క న {ిలల(-±,²/ా వ/ా0ర- <క( నమAకం ల]దు.

ఎందుకంటz 2 యం ,<Pను 2YEయక ాళX G <క( అంత స« ా ల]ష§ సు
ల]వ_.
{ీటర!క( <క( క న సంనం -ా´,జi. {ీట¯ YEయక కn నను)
అపeడపeడ[ µEను VేHి పలకస0 ున)ి కn ా´,జiల]. YEOన సంవతmరం
జi Qడ[క( ాడ[MO¶
ష§ Yా¬K G <Pను RWX ా G స¯ {ౖ·T ¸K _ ఇHI0 ాడ[
w
ఎం^ మ#HిYEయడ[. < మ#గ#«ర! మనవల(,ఇద  మనవాళX {Iర iద Hి
ల( కn Q<)ను. ాళXం < ఫyM<Rర® G తప|క వ/ా0ర- ఆHిస0 ు<)ను.
ాకYEే క;సం పి STల మ#ంై< ాళXక( Vెే ¹ ట
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